Декларация съгласно ЗППЦК,
чл. 100 о, ал.1, т.3
2019 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 100 о, ал.1, т.3 от ЗППЦК

Долуподписаният Бисер Лозков Лозев, в качеството си на Изпълнителен
директор на “Родна земя холдинг” АД, на основание чл. 100 о, ал.1, т.3 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и чл.33, ал.1, т.4 от
Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за
разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на
ценни книжа,

Д

Е

К

Л

А

Р

И

Р

А

М

че доколкото ми е известно:

1. Комплектът финансови отчети за трето тримесечие на 2019, съставен
съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно
информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на
емитента;
2. Междинният доклад за дейността на „Родна земя Холдинг” АД, за трето
тримесечие на 2019, съдържа достоверен преглед на развитието и дейността
на Дружеството през 2019 г., както и описание на основните рискове и
несигурности, пред които е изправен емитента.

Гр.София
30.10.2019 г.

……………................................................
Бисер Лозев
/Изпълнителен директор/

Декларация съгласно ЗППЦК,
чл. 100 о, ал.1, т.3
2019 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 100 о, ал.1, т.3 от ЗППЦК

Долуподписаният Светослав Аспарухов Янев , в качеството си на Председател
на Съвета на директорите на “Родна земя холдинг” АД, на основание чл. 100 о,
ал.1, т.3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и чл.33,
ал.1, т.4 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни
книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други
емитенти на ценни книжа,
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че доколкото ми е известно:

1. Комплектът финансови отчети за трето тримесечие на 2019, съставен
съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно
информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на
емитента;
2. Междинният доклад за дейността на „Родна земя Холдинг” АД, за трето
тримесечие на 2019, съдържа достоверен преглед на развитието и дейността
на Дружеството през 2019 г., както и описание на основните рискове и
несигурности, пред които е изправен емитента.

Гр.София
30.10.2019 г.

……………................................................
Светослав Янев
/Председател на СД /

